AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS – 172169
EBS Lima de Freitas – 402989
EB Setúbal nº9 – 243437
EB Viso – 253467
•Tel 265 541 110 •Fax 265 541 115 •www.limafreitas.org •eslimafreitas@gmail.com

INFORMAÇÃO
MANUAIS ESCOLARES – 2018/2019

Os manuais escolares para os alunos do 1º ciclo (1º a 4º ano) e 2º ciclo (5º e 6º anos) são gratuitos para
todos os alunos matriculados.
Os vouchers necessários para obterem os manuais estarão disponíveis até ao final do mês de agosto, na
plataforma MEGA, da responsabilidade do Ministério da Educação. Os encarregados de educação devem
inscrever-se na plataforma MEGA (https://manuaisescolares.pt) para terem acesso aos vouchers que lhes
possibilitam o levantamento dos manuais.
Os vouchers emitidos pela plataforma podem indicar que devem levantar manuais novos nas papelarias
aderentes (informação disponível na plataforma) ou manuais reciclados na escola sede do agrupamento. Essa
distribuição é aleatória e da exclusiva responsabilidade dos responsáveis pela plataforma. Neste último caso
devem dirigir-se aos serviços administrativos da escola sede do agrupamento, a partir do dia 5 de Setembro,
entre as 9h30 e as 13h.
Em caso de dificuldade na emissão dos voucher podem dirigir-se à escola sede do agrupamento, também a
partir do dia 5 de Setembro entre as 9h30 e as 13h.

Quanto aos alunos do 3º ciclo (7º a 9º ano) e ensino secundário (10º a 12º ano) mantém-se o habitual apoio
da Ação Social Escolar (ASE).
Podem consultar na página da escola os manuais que irão ser disponibilizados pela escola por ano, curso (no
caso do ensino secundário) e escalão (A, B ou C).
As credenciais para levantar os referidos manuais, na papelaria Bertrand do Centro Comercial Alegro,
estarão disponíveis, na escola sede do agrupamento, a partir de dia 13 de Setembro.

Setúbal, 6 de agosto de 2018
A diretora do agrupamento
Dina Fernandes
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